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STARTBALANS PO 
 
De invoering van de lump sumbekostiging komt steeds naderbij, en daarmee de 
omschakeling naar een andere wijze van verantwoorden. Daarover hebt u al veel kunnen 
lezen en horen. Op één belangrijk aspect rond de nieuwe verslaggeving blijken nog 
steeds misverstanden te bestaan en dat is de opstelling van de startbalans. Het 
onderdeel ‘waardering van al aanwezige inventaris’ roept nog regelmatig vragen op en de 
meningen blijken verdeeld.  Om die misverstanden weg te nemen zet ik de zaken nog 
eens op een rijtje.  

Hoever strekken de voorschriften van het ministerie van OCW? 
Besef dat het departement slechts in beperkte mate voorschriften geeft over activeren en 
waarderen van goederen en apparatuur. Onder lump sum moet het bestuur van de 
school zelf verantwoorde keuzen maken welke ondergrenzen worden gehanteerd bij het 
opnemen van inventaris op de balans en moet het bestuur ook zelf de gebruikstermijnen 
van inventaris en apparatuur bepalen. OCW beperkt haar voorschriften tot de 
inrichtingvereisten van het financiële jaarverslag en de daarbij geldende 
waarderingsgrondslagen. Deze grondslagen bepalen dat u de inventaris en apparatuur op 
de balans  opneemt tegen de boekwaarde. Dat is de verkrijgingsprijs minus de 
afschrijvingen. OCW bepaalt hier dus niet ‘wat’  maar alleen ‘hoe’. En dit geldt ook voor 
de startbalans. 
Maar ook al schrijft OCW niets voor omtrent ondergrenzen en gebruikerstermijnen, zij 
kan wel enkele handreikingen geven bij de benadering van de waarderingsproblematiek 
op de startbalans en daartoe dient deze notitie. 

Waardering van activa op de startbalans. 
Vooraf nog een belangrijk algemeen punt: 
Het maken van een goed meerjaren-investeringsplan met daaraan gekoppeld een goede 
liquiditeitenraming is uitermate belangrijk. Haast nog belangrijker dan het goed opnemen 
van alle posten op de startbalans. Een meerjarig investeringsplan biedt helderheid over 
de te financieren aanschaffingen in de komende jaren en – afgezet tegen de geraamde 
baten -  houvast bij de vraag hoe deze investeringen zullen worden gefinancierd. Zo’n 
investeringsplan is dus een cruciaal onderdeel van de interne  
(meerjaren)begrotingsraming en de liquiditeitsbegroting.  
De jaarrekening moet inzicht bieden in vermogen en resultaat op de balansdatum en 
heeft dus een beperkte betekenis in het kader van de financiële planning. Daarom 
moeten de meerjarenraming en de jaarrekening naast elkaar bestaan, maar de 
jaarcijfers leveren wel inzicht in de financiële positie, die samen met de verwachte baten 
als basis dient voor het financiële beleid in de komende jaren. 
 
Dit als inleiding. Nu verder in de vorm van een stappenplan. 

Stappenplan 
A.  Het is het verstandig om inventaris en apparatuur in enkele categorieën in te delen. 
Klassenmeubilair, docentenkamer-meubilair, kantine-inrichting, kantoorapparatuur, 
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audiovisuele apparaten, computers en lap tops, zijn voorbeelden van een indeling in 
categorieën. Om een duur woord te gebruiken: ‘complexen van investeringen’.  
U moet dan twee dingen doen: 
U koppelt eerst aan elke categorie een standaard gebruikstermijn. Deze standaardtermijn 
hanteert u consequent. Dat is daarmee duidelijk voor iedereen. Inventarisartikelen die 
als set worden aangeschaft moet u daarbij niet splitsen in afzonderlijke items. Een tafel 
met 4 stoelen is één aanschaf en moet u niet als 5 stuks bestempelen.  
Naast de standaard gebruikstermijn bepaalt u als bestuur ook wat de ondergrens is voor 
het opnemen op de balans. Dat voorkomt dat elke kleine aanschaf moet worden 
geactiveerd en afgeschreven.  
 
Besef dat er ieder jaar wel een hoeveelheid kleinmeubilair of reguliere 
kantoorbenodigdheden worden aangeschaft. Ook al gaan die veelal langer mee dan één 
jaar, activeren en afschrijven van kleine zaken geeft administratieve last en leidt – 
zolang het beperkt van omvang blijft - niet tot een beter balansbeeld. Schrijf die dan dus 
in één keer volledig af.  
 
Het is evident dat uw uiteindelijke keuze bij het waarderen in belangrijke mate uw 
bestedingspatroon voor de komende jaren beïnvloedt en daarom is het verstandig 
voldoende tijd te nemen om de diverse mogelijke opties door te rekenen.   
Hanteer bij de inventarisatie ten behoeve van de startbalans ook de bovenstaande 
adviezen en maak dus bij voorbaat een standaardindeling met daaraan gekoppelde 
gebruikstermijnen. Dat geeft een solide basis en voorkomt dat u van meet af aan elk 
artikel moet betrekken.  
   
B. Ga na wat al wel en wat nog niet in voorgaande jaren op de balans is opgenomen en 
afgeschreven. Er zijn scholen die al langer een boekhouding voeren volgens het baten – 
lastenstelsel waarbij ook de inventarisaanschaffingen en afschrijvingslasten al langer in 
de jaarrekening zijn opgenomen. Het tweemaal opnemen van dezelfde afschrijvingslasten 
is uiteraard niet juist. Immers, dan worden de afschrijvingslasten ook twee maal 
betrokken bij de bepaling van het exploitatieresultaat. 
 
C. Beperk u ook bij de inventarisatie ten behoeve van de startbalans tot de 
artikelen(sets) en apparatuur waarvan de aanschafwaarde boven de door u bepaalde 
activeringsgrenzen vallen zoals bedoeld onder A.  Ga na hoeveel jaren van de door u 
bepaalde gebruikstermijn  nog in het verschiet liggen en neem alleen de resterende 
gebruikstermijn op de startbalans op. De waarde op de startbalans is ook hier de 
boekwaarde, dus de oorspronkelijke verkrijgings- / aanschafprijs, verminderd met een 
evenredig afschrijvingsbedrag naar rato van de al verstreken gebruiksperiode.  
Als u nog niet eerder hebt afgeschreven, pleeg dan geen eenmalige inhaalafschrijving via 
de post afschrijvingen. Dat verstoort het exploitatieresultaat over het lopende jaar te 
veel. Verzeker u van voldoende toekomstige vervangingsmiddelen door bij de 
bestemming van het exploitatieresultaat daarmee rekening te houden in relatie tot het 
eerdergenoemde meerjarig investeringsplan. 
 
D. Dan het onderwerp herwaarderen van reeds aanwezige inventaris en apparatuur. Het 
basisprincipe is en blijft dat u uw inventaris en apparatuur moet waarderen tegen 
verkrijgings / aanschafprijs, minus de afschrijvingen. Houdt zoveel mogelijk aan dit 
principe vast, want anders wordt de balans een onheldere mix van verschillende 
waarderingsgrondslagen. Als het zich laat aanzien dat de vervanging van sommige 
inventarisartikelen straks meer gaat kosten dan de aanschafprijs destijds, dan is de 
verleiding groot om deze te gaan (her)waarderen tot het huidige prijsniveau. De 
redenering daarachter is dat een dergelijke herwaardering een wat reëler (balans)beeld 
van uw bezittingen geeft dan de huidige boekwaarde en ook zorgt voor een 
afschrijvingsniveau die beter aansluit op de financieringsbehoefte bij vervanging. Toch 
druist een dergelijke aanpak tegen het hiervoor genoemde principe dat waardering 
steeds geschiedt tegen de verkrijgings / aanschafprijs minus afschrijvingen. Daarom kunt 
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u beter niet herwaarderen, maar – zoals eerder gezegd - de verwachte hogere kosten 
straks opvangen door vanuit het exploitatieresultaat daarmee rekening te houden in 
relatie tot het meerjaren investeringsplan en daarvoor dus voldoende middelen in een 
herwaarderingsreserve opnemen.  
 
Kortom: Beperk dus uw inhaalactie tot die goederen die nog niet eerder zijn geactiveerd 
en waardeer volgens het principe hiervoor beschreven.  Door consequent dit 
uitgangspunt te hanteren, mijdt u ook dat er een vreemde mix ontstaat binnen uw 
balans van waarderingsgrondslagen.  
In de toelichting op de balans kunt u de door u gehanteerde werkwijze op dit punt 
aangeven. 
 
E. Besef dat voor enkele categorieën, bijvoorbeeld laptops, het in de praktijk voorkomt 
dat elk jaar eenzelfde hoeveelheid wordt aangeschaft, met eenzelfde gebruikstermijn. In 
dat geval heeft jaarlijks activeren en afschrijven daarvan volgens een vast patroon 
weinig zin.  Overweeg dan of het niet eenvoudiger is om te komen tot een zogeheten 
ideaalcomplex.  Daarbij wordt er niet geactiveerd en komen de jaarlijkse 
vervangingskosten steeds direct ten laste van de exploitatierekening.  Omdat het 
balansbeeld een juiste weergave moet zijn van uw vermogenspositie, moet u het 
toepassen van een  ‘ideaalcomplex’  zoals hier bedoeld wel beperken tot aanschaffingen 
van beperkte waarde en omvang. 

Samenvattend 
 

1. Categoriseer uw inventarisgoederen en apparatuur 
2. Bepaal de ondergrens voor waardering en de standaardgebruikstermijn 
3. Hanteer als waarderingsgrondslag de boekwaarde, dus de verkrijgings / 

aanschafprijs minus de afschrijvingen 
4. Ga ook bij de startbalans consequent uit van de bovenstaande benadering. Dat 

betekent dat u alleen de inventarisgoederen opneemt die nog niet eerder zijn 
afgeschreven en deze waardeert naar rato van de nog resterende gebruikstermijn. 
Beperk u tot ‘waarderen’ en vermijd zoveel mogelijk het ‘herwaarderen’. 

5. Verzeker u van voldoende vervangingsmiddelen in de komende jaren door het 
aanleggen van een herwaarderingsreserve van goederen waarvan de 
vervangingsprijs hoger is dan hetgeen vrijkomt via de afschrijvingen. Voed deze 
herwaarderingsreserve vanuit het exploitatieresultaat en niet vanuit een 
herwaardering van inventarisgoederen en apparatuur op de (start)balans met een 
hogere afschrijvingslast.  

6. Bezie of er goederen zijn van beperkte waarde, die via een zogeheten 
ideaalcomplex kunnen worden behandeld.  

 
Ik hoop dat ik u met de bovenstaande toelichting voldoende duidelijkheid heb verschaft 
over de waarderingsproblematiek van de startbalans. Met vertegenwoordigers van de 
grotere accountantskantoren heb ik het bovenstaande nadrukkelijk afgestemd en zij 
scharen zich achter wat hiervoor is vermeld.  
 
Nog enkele slotopmerkingen: Als u in het verleden een andere methode hebt gehanteerd 
voor het verwerken van de kosten van de aanschaf en vervanging van inventaris en 
apparatuur, bijvoorbeeld via de post ‘voorzieningen’, bespreek dan met uw accountant 
hoe u in uw administratie deze zaak zo goed mogelijk kunt redigeren.   
 
Voor meer informatie over deze tekst of meer inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw 
ambassadeur* , of bij CFI/F&A. Ook kunt u het boekwerk ‘Zo is het verantwoord’ er nog 
eens op naslaan (hoofdstuk 11.7, pag. 162 e.v. ) of het artikel van Marcel Verbart, dat 
hij eerder onder de titel ‘Vijf tips voor de nieuwe balans’ publiceerde. (Kader Primair, 
AVS, juni 2004)  
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Uiteraard staat ook het Informatie centrum Primair Onderwijs voor u klaar  (079 – 
3232333) 
-------------------------------------------------- 
Hans Pirovano 
CFI/F&A 
Juni 2005 
 
 
 
 
* Voor de adressenlijst: zie achterin de brochure met de jaarverslagrichtlijnen 
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